
  بسمه تعالي

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

 جلسه كميته مشورتي دانشگاه علوم پزشكي قم سومين

 

 

  دفتر معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم: مكان  23/8/1395 :زمان

نامه، آشنايي با اعضاي جديد، رسيدگي به مسائل آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشجويان قرائت آيين:دستور جلسه

  مشورتيو انتخاب دبير كميته 

ها و نمايندگان كميتـه مشـورتي، رأس سـاعت    دانشكده EDO، مسئولين EDCجلسه با حضور معاونين محترم دانشگاه، مدير مركز 

پس از تالوت قرآن كريم، آشنايي با اعضاي جديد هـر دانشـكده و   . در دفتر معاونت آموزشي دانشگاه، دكتر عادلي برگزار گرديد 13

بعد از مرور مسائل مطرح شده در جلسه اخير كميته مشـورتي و بررسـي رونـد حـل     . شورتي صورت گرفتنامه كميته مقرائت آيين

ها و بررسي ميزان حل و فصل شدن موارد آن، دانشجويان به تفكيك دانشكده جلسات دانشكدهها و همچنين قرائت صورتشدن آن

به ذكر است، در خصوص بررسي مسائل مطرح شده در جلسه اخيـر   الزم. شنهادها و انتقادات خود پرداختندبه بيان نقطه نظرات، پي

  :اندموارد زير حل شده

هاي دانشگاه علوم پزشكي قم به جز بيمارستان الزهرا، مشـكل كمبـود   با توجه به عدم ورود دانشجويان دانشگاه آزاد به بيمارستان -

  .فضاي فيزيكي براي آموزش دانشجويان، حل شد

  .پزشكي افزايش يافتپروتز دانشكده دندانتعداد اساتيد بخش  -

  .هاي پزشكي توسط دكتر ابوالحسني تدريس شدندمباحث مهم و كارآمد واحد درسي فارماكولوژي براي دانشجويان رشته فوريت -

  .نويسي براي دانشجويان متقاضي رشته مامايي برگزار گرديدكارگاه نسخه -

  .تر استفاده شده گفته دانشجويان از اساتيد مجرب، بنا بع كارآموزيدر مقط ENTبراي بخش  -

  :پيشنهادها، انتفادات و نظرات دانشجويان به تفكيك دانشكده به قرار زير است

  مطالب كلي

-مامـايي و دانشـكده دنـدان    -پرسـتاري  نارضايتي دانشجويان از تعطيل بودن بوفه پرديس دانشگاه علوم پزشكي قم، دانشـكده   -1

الهي پاسخ دادند كه با كوتاه و تسهيل كردن روند اداري واگـذار كـردن بوفـه، ايـن مسـئله بـه       خصوص دكتر حكيمپزشكي؛ در اين 

  .زودي حل خواهد شد

در  تشكر دانشجويان از جناب آقاي دكتر ثقفي، معاونت پژوهشي دانشگاه جهت اجراي اولين همايش دانشگاه علوم پزشـكي قـم   -2

  1394سال 

  مسئولين مربوطه جهت اجراي برنامه آشنايي دانشجويان جديدالورود با قوانين، امتيازات و سيستم دانشگاهي تشكر از معاونين و -3

  )خوابگاه كوثر(پايين بودن سطح بهداشت خوابگاه دختران  -4

درخواست دانشجويان مبني بر احداث جايگاهي براي نشستن و استراحت دانشجويان در محل ايستگاه سرويس پرديس  -5

  .؛ دكتر پرهام در اين خصوص پاسخ دادند كه اين امر در حال انجام استنشگاهدا

ي فرمودند اله؛ در اين خصوص دكتر حكيمالزحمه كارهاي دانشجوييحق پرداختشجويان مبني بر ادامه داشتن درخواست دان - 6

  .استه خواهد شدها كنشده و بنا به وضعيت دانشگاه، از مقدار پرداختي آن كه كارهاي دانشجويي قطع

  درخواست دانشجويان مبني بر بازنگري سؤاالت ارزشيابي اساتيد و استفاده از سؤاالت كاربردي در تعداد كمتر -7

  هارساني و اجراي طرح واكسيناسيون دانشجويان دانشكدهاطالع -8

  انجام نظرسنجي جهت كسب نظرات دانشجويان در خصوص كيفيت غذا و سلف -9



 

  در بيمارستان كامكار و شهيد بهشتي يانات رفاهي مناسب براي دانشجونبود امكان -10

؛ دكتر ثقفي در اين خصوص پاسخ دادند كه اين هاي دانشجوييدرخواست دانشجويان مبني بر تسريع روند تصويب پروپوزال -11

  .كار در حال انجام است

  دانشكده دندانپزشكي

  دندانپزشكيعدم پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان  -12

  تعطيل بودن كميته تحقيقات دانشكده دندانپزشكي به علت تعميرات دانشكده -13

  عدم وجود طرح درس و استاد مشخص براي طرح سالمت دهان و جامعه -14

  امتحانات خصوص در Endoعدم وجود قانون و چارچوب مشخص از طرف دانشكده دندانپزشكي مختص بخش  -15

  ييماما -دانشكده پرستاري 

  Longهاي الخصوص در شيفتعدم كيفيت مناسب آموزش در كارآموزي رشته مامايي علي - 16

  به شيفت صبح Longدرخواست دانشجويان رشته مامايي مبني بر تبديل شيفت  -17

  با دانشجويان رشته ماماييو بيمارستان دانشكده  برخورد نامناسب مسئولين -18

  .)عملي دارند كالسشنبه، صبح الي ظهر دانشجويان از شنبه تا پنج(كارآموزي رشته پرستاري ريزي نامناسب برنامه -19

  مامايي -نبود امكانات مناسب آزمايشگاهي در دانشكده پرستاري  -20

  دانشكده پيراپزشكي

  طوالني بودن مدت زمان انتظار دانشجويان جهت اعزام براي دوره طرح -21

گيري دانشجوياني يشنهاد دانشجويان مبني بر به كارح علمي مربيان به كار گرفته شده در رشته هوشبري؛ پپايين بودن سط -22

  .كه منتظر اعزام به طرح هستند

  كم بودن اعضاي هيئت علمي دانشكده پيراپزشكي -23

  برخورد نامناسب مسئولين بيمارستان شهيد بهشتي با دانشجويان -24

  ي بر تجهيز محل اسكراپدرخواست دانشجويان مبن -25

هاي پزشكي از سمت اساتيد؛ براي مثال آموزش نديدن دانشجويان عدم آموزش باليني مناسب براي دانشجويان رشته فوريت - 26

  گيريدر خصوص نحوه رگ

  دانشكده بهداشت

  پايين بودن سطح علمي مربيان به كار گرفته شده در دانشكده بهداشت -27

  دانشجويان با طرح تحول نظام سالمتعدم آشنايي  -28

  هابندي سرويسبهبود وضعيت زماندرخواست  -29

  هاي دولتي جهت كسب تجربه علمي بهتردرخواست دانشجويان مبني بر آموزش ديدن در پايگاه -30

  هاي اوليهعدم آموزش مناسب در خصوص انجام كمك -31

  قطع شدن متناوب سيستم برق دانشكده بهداشت -32

  هاي درس دانشكده بهداشت مانند نبود پرده پروجكتوركيفيت نامناسب كالس -33

  تجهيزات نامناسب و بعضاً منقضي شده وسايل آزمايشگاه دانشكده بهداشت -34

  هاي سايت دانشكده بهداشتافزارهاي به روز برروي سيستمنبود نرم -35

  به روز و كامل نبودن كتب كتابخانه دانشكده بهداشت - 36

  نشكده پزشكيدا

  عدم آموزش مناسب در بخش اورولوژي و زنان كارآموزي -37

  .شودمان بخش ارتوپدي در كارآموزي؛ اين بخش در يك ماه برگزار ميززياد بودن مدت  -38

  و راديولوژي ENTپيشنهاد دانشجويان مبني بر تلفيق بخش  -39



 

  نتيجتاً عدم آموزش ديدن مناسبتعداد زياد دانشجويان پزشكي در بخش راديولوژي و  -40

  هاعدم وجود سيستم كارآمد ارزيابي دانشجويان در بيمارستان -41

  هاي مربوطه مانند بهداشتگيري دانشجويان پزشكي به عنوان مربي براي رشتهپيشنهاد به كار -42

  ريزي مناسب درسي در بخش روانشناسي دوره كارآموزيعدم برنامه -43

  نويسي براي دانشجويان كارورزيان مبني بر برگزاري كارگاه نحوه اوردرنويسي و نسخهدرخواست دانشجو -44

 Morning Reportتر برگزاري كارآمدتر و با كيفيت منسب -45

  اجراي طرح مناسب جهت رفاه دانشجويان پزشكي دوره فيزيوپاتولوژي در تابستان؛ مانند امكان رزرو غذا - 46

  برخورد و كيفيت آموزش واحد درسي فيزيك پزشكي عدم رضايت دانشجويان از -47

در انتها، با توجه به آراي اخذ شده از دانشجويان حاضر در جلسه، جناب آقاي سروش شريفي مقدم به عنوان دبير كميته مشورتي، 

  .به مدت يك سال انتخاب شدند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  : در جلسه حاضرين

  قم معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي رييس كميته مشورتي؛ - دكتر عادليجناب آقاي  -1

  

  معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي قم -دكتر ثقفيجناب آقاي  -2

  

  معاون فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي قم -الهيدكتر حكيمجناب آقاي  -3

  

  قائم مقام معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي قم -دكتر پرهامجناب آقاي  -4

  

  EDCمدير مركز   معاون كميته مشورتي؛ -دكتر محبيجناب آقاي  -5

  

  دانشكده پزشكي EDOمسئول  -دكتر ابوالحسنيسركار خانم  - 6

  

  دانشكده بهداشت EDOمسئول  - دكتر خزاييجناب آقاي  -7

  

  دانشكده پيراپزشكي EDOمسئول  -اكبرزادهعليدكتر سركار خانم  -8

  

  مامايي - دانشكده پرستاري  EDOمسئول  -  دكتر اكبريسركار خانم  -9

  

  پزشكيدانشكده دندان EDOمسئول  - دكتر اصالني جناب آقاي  -10

  

  دبير كميته مشورتي؛ دانشجو پزشكي -آقاي سروش شريفي مقدم جناب  -11

  

  مسئول كميته مشورتي - دكتر فاطمه حيدري سركار خانم  -12

  

  دانشجو پزشكي - سركار خانم مهسا بشارتي  -13

  

  دانشجو پزشكي  - آقاي سجاد رضوانجناب  -14

  

  دانشجو پزشكي - نيا يسادات رضوخانم فاطمهسركار  -15

  

 پزشكيدندان دانشجو -خانم مژگان حياتيسركار  - 16

  

  محيط دانشجو بهداشت -آقاي حسين تاجيك جناب  -17

  

  عمومي دانشجو بهداشت - خانم حديث قجري سركار  -18

  

  ايحرفه بهداشتمهندسي دانشجو  - خانم فاطمه ميرشكاري سركار  -19

  



 

  دانشجو پرستاري - نم فريبا اسالمي مقدمسركار خا -20

  

  دانشجو مامايي - هزاوهخانم گيتي هاشميسركار  -21

  

  دانشجو پرستاري -ابوالفضل خاتمي آقاي سيد جناب  -22

  

 دانشجو هوشبري -نم مينا رنجبر خاسركار  -23

 

  هاي پزشكيدانشجو فوريت -آقاي مسعود فرهمند جناب  -27

  

  هاي پزشكيفوريتدانشجو  -آقاي علي رحيميان جناب  -28

 

 

 


